
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 235/05)

Numer pomocy XE 29/08

Państwo członkowskie Polska

Region Opolskie

Nazwa programu pomocy Program w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy horyzontalnej (Namysłów)

Podstawa prawna — Uchwała nr III/14/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 grudnia
2006 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nierucho-
mości w ramach pomocy horyzontalnej (Dz.U. Woj. opolskiego z 2006 r. nr
91, poz. 2692),

— Uchwała nr IX/71/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej (Dz.U. Woj. opolskiego z
2007 r. nr 54, poz. 1720),

— Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 52 250 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–5 i art. 5 i 6 rozporządzenia

Data realizacji 9.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia

Sektory gospodarki Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Burmistrz Namysłowa
ul. Dubois 3
PL-46-100 Namysłów

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom określonym w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Numer pomocy XE 30/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy Concessione di incentivi alle imprese per ľincremento occupazionale e la forma-
zione in azienda dei neoassunti. P.O.R. Calabria 2000/2006. Asse III Risorse
Umane (FSE) Mis. 3.2 — Inserimento e reinserimento del mercato del lavoro e
Mis. 3.4 — Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. P.O.R.
Calabria FSE 2007-2013, Asse 11 Occupabilità, obiettivo operativo E. 1
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Podstawa prawna Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 6986 del
4 giugno 2008 — pubblicato sul BURC — parte III — supplemento straordi-
nario n. 01 al n. 022 del 30 maggio 2008. Avviso pubblico per la concessione
di incentivi alle imprese per ľincremento occupazionale e la formazione in
azienda dei neoassunti. P.O.R. Calabria 2000/2006. Asse III Risorse umane (FSE)
Mis. 3.2 — Inserimento e reinserimento del mercato del lavoro e Mis. 3.4 —
Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. P.O.R. Calabria
FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità, obiettivo operativo E.l — Rafforzare ľinse-
rimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga
durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e
incentivi)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–5 i art. 5 i 6 rozporządzenia

Data realizacji 9.6.2008

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia; Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych; Artykuł 6:
Dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

Sektory gospodarki Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria — Dipartimento n. 10 lavoro, politiche della formazione
professionale, cooperazione e volontariato
Via Lucrezia della Valle
I-88100 Catanzaro

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom określonym w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.
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